
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

22 травня 2018р. м. Почаїв №   44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Про скликання тридцятої  
сесії Почаївської міської  
ради сьомого скликання  
 

Відповідно до п.4, 9 статті 46-ї Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Скликати тридцяту сесію Почаївської міської ради сьомого скликання 04 

червня 2018 року у понеділок о 10.00 год. в сесійному залі Почаївської 

міської ради за адресою вул. Шевченка, 2, м. Почаїв  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

2.2. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 1100 від 

21.12.2017р. «Про затвердження структури, загальної чисельності та 

штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 2018р.». 

2.3. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 1101 від 

21.12.2017р. «Про оплату праці на 2018 рік». 

2.4. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 1102 від 

21.12.2017р. «Про оплату праці виконуючого обов’язки старости сіл 

Старий Тараж та Комарин на 2018 рік». 

2.5. Про внесення змін до рішення Почаївської міської ради № 447 від 

01.11.2011 року «Про утворення ради по опіці та піклуванню при 

виконкомі Почаївської міської ради» Про передачу майна Затишанської 

ЗОШ I ступеня з балансу Почаївської ЗОШ I-III ступенів на баланс відділу 

освіти Почаївської міської ради. 

2.6. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії від 05.12.2014 року № 1874 «Про 

утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Почаївської 

міської ради» 

2.7. Про створення опорного закладу загальної середньої освіти. 

2.8. Про оголошення конкурсу на посаду керівника (директора) опорного 

закладу Почаївська загальноосвітня школа I-III ступенів Почаївської 

міської ради. 

2.9. Про укладення додаткової угоди до договору №26/28 від 28.12.2017 р. про 

передачу коштів. 

2.10. Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 

районного бюджету на галузь «Освіта». 

2.11. Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 

районного бюджету на галузь «Медицина». 

2.12. Про затвердження звіту «Про виконання Програми розвитку Почаївського 

історико-художнього музею за 2017 рік». 



2.13.  Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету. 

2.14. Про встановлення заборони продажу алкогольних напоїв на території 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

2.15. Про затвердження звіту «Про виконання Програми розроблення 

містобудівної документації Почаївської міської об’єднаної  територіальної 

громади» 

2.16. Про затвердження звіту «Про виконання програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2018 роки». 

2.17. Про затвердження звіту «Про виконання Програми організації свят та 

розвитку культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2018 роки». 

2.18. Про затвердження звіту «Про виконання Програми впровадження та 

застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах 

освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.» 

2.19. Про затвердження звіту «Про виконання програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2018 роки». 

2.20. Про затвердження звіту «Про виконання програми розвитку фізичної 

культури і спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2018 рр». 

2.21. Про затвердження звіту «Про виконання програми створення сучасних 

систем управління громадою на 2017-2018 роки». 

2.22. Про затвердження звіту «Про виконання програми реформування та 

розвиток житлово-комунального господарства Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки». 

2.23. Про затвердження звіту «Про виконання програми допомоги дітям-

сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки». 

2.24. Про внесення змін до програми «Розроблення містобудівної документації 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади». 

2.25. Про внесення змін до програми Впровадження та застосування 

енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти 

Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.». 

2.26. Про внесення змін до «Програми розвитку Почаївського історико-

художнього музею на період до 2020 року». 

2.27. Про внесення змін до Порядку розроблення та виконання місцевих 

цільових програм. 

2.28. Про звернення до Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Тернопільській області з питань проведення позапланової перевірки. 

2.29. Земельні питання. 

2.30. Різне. 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової 

інформації повідомлення про скликання тридцятої сесії Почаївської міської 

ради VII скликання, організувати підготовку та проведення пленарного 

засідання сесії міської ради; забезпечити організаційно-технічне проведення 

сесії міської ради. 
 
 
 
 
Міський голова         В.С. БОЙКО 
 


